
Na comemoração dos 20 anos de vida da ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM, homenageamos os
seus colaboradores, internos e externos, pela reconhecida contribuição para o desenvolvimento desta Revista,
a despeito das dificuldades, de diversas naturezas, pelas quais passam vários periódicos científicos.

Assim, o prestígio alcançado, tanto no meio acadêmico como entre os enfermeiros que atuam na prática,
representa um dos indicadores que reflete os esforços realizados para superar dificuldades. Problemas e
limitações continuarão a serem enfrentados no cotidiano, porém, graças ao trabalho consciente de inúmeras
pessoas é que, transformamos estas situações em desafios, e essa pareceria nos auxilia no aprimoramento
contínuo da ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM.

O alcance dos padrões de qualidade e das exigências, sempre renovadas, da informação e comunicação
científica na era da globalização e, por isso, do conhecimento, criam um contexto que impulsiona à superação
ou, então, ao perecimento.

Desta forma, a intrumentalização permanente do seu Corpo Editorial incluindo editores, membros do
Conselho Editorial, consultores ad hoc e, equipe de apoio técnico, tem sido imprescindível nestas duas
décadas de existência dessa Revista. Contudo, foi a somatória das competências desses atores que tem
contribuído para o incremento da qualidade da ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM e, a eles tributamos
esta comemoração, mesmo diante da insegurança causada pelo aporte financeiro que tem sido, em parte,
enfrentada pelo provimento, assistemático, de verbas oriundas do CNPq e FAPESP.

Aos autores que ao submeterem seus artigos demonstram confiança no sistema de peer review considerado
a �mão invisível� que mantém a qualidade da ciência(1), aos assinantes e leitores da ACTA PAULISTA DE
ENFERMAGEM, reiteramos nosso compromisso com a sua Missão de: �publicar trabalhos que agreguem
valores e contribuam para o desenvolvimento deste campo profissional�.

Assim, em algum tempo, pretendemos comemorar também, a sua inserção em outras bases de dados
para promover a diferenciação desse periódico científico na função de formalizar o processo de comunicação
do conhecimento da Enfermagem e de áreas afins incorporando mudanças que espelham a evolução da
ciência e da sociedade contemporânea(2).
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